
Opstillingsgrundlag til folketinget for Josephine Fock – ønsker at stille op som spidskandidat 

Det vil være en ære for mig at stille op til folketinget i Københavns storkreds som spidskandidat, og dermed 

have et hjemsted i Alternativet og et udgangspunkt for mit arbejde som politisk leder. 

Det er vigtigt for mig at være aktiv i kredsen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg deltage som initiativtager og 

medlem i medlemsmøder, politiske laboratorier, rundbordssamtaler, events - alt som kan være med til at 

samle, udvikle politik og inspirere mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet, uddannelse, seksualitet etc. 

Jeg ønsker at arbejde for at mit mandat i København, og de initiativer jeg kan være med til at tage, 

understøtter Alternativet i hele storkredsen. Samtidig vil jeg bruge mandatet til at inspirere til et tættere 

samarbejde på tværs af Alternativet i al sin mangfoldighed af folkevalgte, tillidsvalgte, frivillige, aktive og 

medlemmer. 

I mit arbejde i kredsen og i resten af Danmark vil jeg have fokus på de tre bundlinjer; den grønne omstilling, 

de menneskelige værdier og økonomien på kort og lang sigt. Balancen mellem de tre bundlinjer er 

afgørende for at bevare sammenhængskraften og tilliden i vores land. Ny politisk kultur skal være måden, vi 

arbejder på. Derfor er vores værdier og vores dogmer også afgørende i mit arbejde. 

Min ambition er at Københavns Storkreds som minimum skal kunne trække to kandidater til det kommende 

folketingsvalg. Den første store opgave for Alternativet er kommunal og regionsvalget i 2021. Her er 

København helt afgørende, og alle folketingskandidater i storkredsen bør være med til at arbejde for, at vi 

får et godt kommunal og regionsvalg i København. Det vil jeg som folketingskandidat og som politisk leder 

bidrage til på fuld tid.  

Jeg vil arbejde for, at kandidaterne får et godt samarbejde, således at vi kan inspirere hinanden og 

understøtte hinanden med de forskellige kompetencer, vi hver især har. 

Vi skal turde eksperimentere, nytænke og udvikle f.eks. de politiske laboratorier og den måde vi mødes på 

både elektronisk og fysisk. 

Jeg håber på at blive valgt som spidskandidat for Københavns Storkreds og lover at gøre mit bedste for at 

leve op til jeres tillid. 

Jeg har været bosiddende i København siden 1993 og fra 2001 på Amager i København S. 

 

  


